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ONTWERPVARIANT  
 
V Wordt de ondergrond meegenomen in de varianten meegenomen? De ondergrond bepaalt 
 in belangrijke levensduur en de hoeveelheid onderhoud. 
A De fundering wordt meegenomen, de levensduur van het project kun je zelf aangeven. 
 
V Hoe kun je inloggegevens krijgen voor ontwerpvariant? 
A Informeren we jullie later over. 
 
V Kun je zelf ook criteria wijzigen (je eigen bedrijfswaarden invullen?) 
A Nee. 
 
V Is deze tool alleen ingericht voor wegen? of ook voor kunstwerken? 
A Wordt ook voor bruggen (en andere toepassingen) ingericht. 
 
V Zijn er ook standaard ontwerpen in de tool? 
A Nee. 
 
V Wat zijn de licentiekosten voor ontwerpvariant.nl? 
A 825 euro per jaar.  
 
V Is het instrument wel gebaseerd op DuboCalc of de NMD?  

Weinig objecten voor Waterschappen. 
A Het is ook gebaseerd op de NMD en praktijk LCA’s 
 Afhankelijk van de vraag kunnen ook objecten van waterschappen worden toegevoegd 
 
V Hoe werkt levensduur van bijv, sma met asfalt wat 20 jaar of langer kan functioneren 
A Levensduur van een individueel product staat vast (conform NMD) 
 
V  Is het ook mogelijk om hiervoor circulair/hergebruikt materiaal te kiezen? 
A Ja  
 
V Hoe wordt circulariteit berekend, verschillende materialen met verschillende percentages 
A Afhankelijk van het product en het percentage secundair materiaal dat gekozen wordt. 
 Totale hoeveelheid grondstoffen in het ontwerp t.o.v. de hoeveelheid secundair materiaal  
 
V Kun je Moederbestek ook gebruiken als je zelf géén standaardbestek hebt? 
A In principe wel, de teksten kun je opnemen in een RAW bestek of een andere systematiek.  
      
V Is 15% circulariteit bij beton niet erg weinig? 
A We gaan voor een paar hardlopers in beton verhogen naar 20%.  
 
V Nieuwe productbladen: staal, beschoeiing 
A Voor staal zijn we in gesprek met Bouwakkoord Staal. 
 Beschoeiing staat op onze shortlist. 
 
 
 



V Hier wordt telkens uitgegaan van recycling. Hoe wordt omgegaan met re-use? Dus 
hergebruik, lijkt mij nog gunstiger. 

A Er is een eerste stap gemaakt met het Productblad Hergebruik Elementenverharding, meer 
toepassingen zullen volgen. 

                
V Betekent re-use van betonstraatstenen (met bio reiniging) een MKI-waarde van 0 euro? 
A Nee, alleen de fasen A1 t/m A3 vervallen. 
 
DUSPOT 
 
V Duspot is voor civiel of ook voor bouw? 
A Het is voor de gehele bouw 
 
V Hoe duurzaam ben je bezig als tegels uit Groningen worden gematcht aan Nijmegen terwijl 
 dit ook uit Wijchen of zelfs eigen gemeente had kunnen komen? 
A Je kunt je eigen match algoritme instellen op afstand. De randvoorwaarde voor een match is 
 factor tijd. 
  
              Je kunt Duspot gebruiken in de ontwerpfase, aanbestedingsfase en de aannemers kunnen 
 Duspot gebruiken in de uitvoeringsfase. Tussen gemeenten onderling kun je 
 directieleveringen voor de aanbesteding vastleggen. Tijdens de uitvoering kun je de matches 
 bespreekbaar maken met de aannemer. 
 

Je zoekt vooral in eigen regio en via circulaire groepen per provincie probeer je ook zo dicht 
mogelijk bij je match te vinden. Net als bij grip op grond. Wel grappig dat het voor circulair 
wordt gevraagd, bij andere materialen vraagt nooit iemand zich af waar het vandaan komt, 
maar de vraag is goed. Waterschap NZV wij vragen zowel circulair als emissies uit bij 
aanbestedingen. 
 
Als we per provincie en circulaire regionale groepen gezamenlijk een hub organiseren of deal 

 met sloperij sluiten net als vroeger gronddepot dan kunnen we daar werkgelegenheid 
 creëren. 
 
HERGEBRUIK 
 
V Waar kan ik het productblad voor hergebruik vinden? 
A www.moederbestek.nl/hergebruik/ 
                
V Hergebruik in SMA kan ook zonder PR. Zie als het voorbeeld SMA met PA-stone van de BAM. 

PA-stone en beschikbaarheid (volume)? 
A PA Stone wordt net als PR voor SMA gewonnen door hoogwaardig materiaal te winnen uit 

oude asfalt deklagen. Het is ruim voorradig maar hee` extra bewerking nodig om in deklagen 
hergebruikt te worden. Hiervoor wordt, met behulp van onze leden, momenteel de laatste 
hand gelegd aan een Freesprotocol 
 
Om dit vanuit zowel de vraag als het aanbod te sdmuleren, wordt naast het genoemde 
Freesprotocol ook het productblad SMA met 30-50% PR in gebruik genomen. Opdrachtgevers 
worden opgeroepen om selecdef frezen hand in hand te laten gaan met het hergebruik van 
PR in nieuwe deklagen. 

 
 
 



PROJECTENMODULE 
 
V Wellicht is het ook verstandig onder eenmalige kosten een post op te nemen voor invulling 

Moederbestek, waar de aannemer zijn te maken kosten voor het aanleveren van de 
gegevens en het verkrijgen van het certificaat kan afprijzen. Dus los van de stelpost. 

A Daar zijn de uitvoeringskosten toch voor. 
 
V Bouwlogistiek in CO2 reductie kan dit ook in module? 
A Ja, registratie van emissies worden ook opgenomen in de Projectenmodule. 
 
V Wat betekent een negatief advies van SKG-IKOB? boetes o.i.d.? 
A Boete kan, is afhankelijk van wat er in het contract staat. 
 
V Zijn alle initiatieven te koppelen aan het nieuwe dashboard milieu van CROW? 
A Ja.  
 
V Moet je betalen voor gebruik Moederbestek, het lijkt wel wat op projectenpagina CO2- 
 prestatieladder, veel administratie voor de aannemer. 
A Nee, gebruik van Moederbestek is kosteloos, opname in de projectenmodule voor verificatie 
 en rapportage kost 825 euro per project. 
                
EMISSIES 
 
V Waarom afgeweken van de routekaarteisen; zwaarder en lichter? 
A Routekaarten gaan uit van de doelstellingen van de organisaties en het productblad gaat uit 
 van projecten dus daarom konden we het niet 1 op 1 overnemen. 
 
V Dit lijkt een rekentool voor opdrachtnemers. Als opdrachtgever mag je je niet met de 
 uitvoeringswijze en dus de inzet van soorten materieel inlaten. Hoe kun je dan eisen 
 formuleren? 
A De aannemer kiest zelf voor het soort materiaal, alleen worden er eisen gesteld aan de 
 emissies. 
 
ALGEMEEN 
 
V Doet SGK IKOB ook CE-keur van nieuwe gebouwde objecten van circulaire materialen of is 

dat weer apart partij. 
A CE-markering op circulaire materialen is alleen nog mogelijk op bakstenen voor metselwerk 
 en ja dat kunnen wij verzorgen. Met KOMO hebben we net een nieuwe BRL 7010 voor 
 gelanceerd. Nu afwachten hoe de markt dit oppakt. 
 
 V Inderdaad super interessant al die tools, kosten allemaal wel geld en zeker certificering, 
 circulair moet eigenlijk niet duurder worden dan nieuw materiaal. 
 A Kosten valt allemaal wel mee, maar laat je informeren over de toegevoegde waarde voor 
 jouw organisatie.   
 
 


